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hapa

drejt një
TË ARDHMJE MË TË MIRË

Ju dëshironi t'i jepni vogëlushit tuaj më të mirën e gjithckaje. Për disa
prindër, kjo nënkupton produktet organike. Këto produkte të natyrës po bëhen
gjithnjë e më të spikatur, çdo ditë për shumë arsye; përfshirë shijet,
çështjen mjedisore dhe shqetësimet në lidhje me mirëqenien e kafshëve.
Arsyeja është se natyra nuk të bën konfuz; ajo i bën gjërat më të thjeshta.
Gjithçka që fillon me natyrën duhet t'i qëndrojë besnik asaj.
Kjo është mënyra e natyrshme për të jetuar dhe kështu duam
që të vegjlit tanë të rriten.

#1

Hapi i parë i rëndësishëm është që
vazhdimisht të siguroheni që të mbani
sistemin imunitar të fortë
Misioni i çdo prindi është që të ndihmojë në përgatitjen e
fëmijëve për udhëtimin e tyre deri në moshën e rritur, duke
i bërë ata të gatshëm për të kaluar të gjitha aventurat dhe
sfidat e jetës. Kjo do të thotë se ata duan t'u sigurojnë
fëmijëve të tyre më të mirën dhe duan t'i kenë gjithmonë
të shëndetshëm.
3 vitet e para janë veçanërisht të rëndësishme për zhvillimin
e fëmijës. Pra, kur bëhet fjalë për të mbështetur sistemin
imunitar të një fëmije, çfarë funksionon në të vërtetë?
Ne nuk mund të kufizojmë të gjitha ekspozimet e
fëmijëve tanë ndaj ndotjes në mjedis, por kemi një ndikim në
ushqimin që ata hanë. Zgjedhja e ushqimit organik për
fëmijët mund të jetë një fillim i shkëlqyeshëm për rritjen e
tyre dhe stilin e jetës së shëndetshme në të ardhmen. Pra,
duke u siguruar që fëmija juaj po merr ushqimin e duhur,

ju mbështesni rritjen e tij në një mënyrë të shëndetshme.
Me këto zakone të shëndetshme që do të përvetësoni
në të ardhmen, mund të mbështesni sistemin imunitar
të fëmijës.

#2

Zgjedhje organike për fëmijët tanë

Nëse shqetësoheni se si ndikojnë veprimet tuaja
në mjedis, duhet të dini se ushqimet organike kanë
më pak ndikim në mjedis sesa ushqimet jo-organike.
Brezi i ri i fermerëve organikë po zhvillon mënyra
inovative dhe miqësore me tokën për të rritur
rendimentet dhe për të përmirësuar aromën.
Ushqimi organik duhet të jetë i certifikuar në përputhje
me udhëzimet e zbatueshme dhe mban një etiketë
BIO, vulën organike që përfaqëson prodhimin ekologjik
dhe mirëqenien e kafshëve. Kjo rezulton në cilësi më
të mirë të tokës dhe zvogëlon ndotjen e ajrit.

